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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, forskning har vist, at der i den nye økonomi vil være en tendens til større 
sociale og især kønsbestemte uligheder,

B. der henviser til, at kvinder er ufordelagtigt stillet på arbejdsmarkedet og er 
overrepræsenteret i forbindelse med deltidsarbejde og nye og ofte usikre former for 
arbejdsordninger, samt at de har problemer med at få adgang til fulde sociale rettigheder 
og goder,

1. påpeger, at vedtagelse af foranstaltninger til at øge den sociale sikkerhed og de sociale 
goder for deltidsarbejdstagere og for dem, der har fleksible eller atypiske 
arbejdsordninger, er af afgørende betydning for kønsbestemte uligheder, da flertallet af 
disse arbejdstagere er kvinder;

2. opfordrer Kommissionen til reelt at gennemføre integrationen af ligestillingsaspektet i sin 
høringsprocedure; påpeger, at der i Kommissionens grønbog (KOM(2006)0708) ikke 
fokuseres på kønsbestemt forskellige virkninger i forbindelse med de foreslåede 
ændringer; 

3. understreger, at konkurrencepres har bidraget til at øge den økonomiske ulighed og 
efterspørgslen efter arbejdsfleksibilitet med negative følger for kvinder, for så vidt angår 
forskelle i løn, erhvervsmæssig og sektorbestemt isolering, deres udsigter til økonomisk 
uafhængighed og deres sociale sikring;

4. påpeger, at kvinders samlede arbejdsbyrde vil stige, hvis man fortsat opfordrer til 
ansættelse af kvinder uden samtidig at tackle ulighederne, for så vidt angår ansvaret i 
hjemmet, og stille tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter til rådighed og øge beskyttelsen 
af gravide og kvinder, der ammer;

5. opfordrer medlemsstaterne til ud fra et "livs"-perspektiv at gøre det lettere for mænd og 
kvinder at skabe sig en karriere, således at pasningsarbejde og livslang læring ikke 
betyder, at man mister pensionsrettigheder og andre sociale goder; understreger, at dette 
mål kun kan nås ved at forbedre og ikke forringe arbejdsretten og den sociale sikring.


